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 בדצמבר 01) כסלו תשפ"ב  רביעי כז' יימה ביום שהתק( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 טלפונית   -(2021

 
 משתתפים :                                                                               

                                           גזברית העירייה       -רוזה עללאל 

                                     יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

מח' רכש  תמנהל    -מיכל רוטמן  

אגף הנדסה  כלכלן  -רו"ח עוז בן שלוש   

                                                                                     ס .מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון 
                                        

 הנדון:
 

  החלטה ביטול   -להצגה נוסעת תיאטרון רמלה  ייצור תפאורה  -  2021319/הצעה מס'  .1

ג'ילייט הפקות והגברה  אישרה ההתקשרות עם  25.11.2021מיום  70.2021-15ועדת הצעות פטורות מס' 

 ₪  99,216בע"מ ע"ס  

 כולל מע"מ. 

בלוחות הזמנים שנקבעו לייצור התפאורה ) מצ"ב הודעת  לעמוד לאור העובדה כי הספק הודיע שאין ביכולתו  

 כולל מע"מ. ₪  99,216בע"מ ע"ס  ג'ילייט הפקות והגברה הספק ( , מבוקש לבטל החלטה וההתקשרות עם 

 בהמשך להודעתו יצאה מחלקת תרבות בהתמחרות חדשה והיא תובא בפני הוועדה לאישור ספק חדש.

 (1) נספח מס' 

 להצגה נוסעת תיאטרון רמלה  ייצור תפאורה  -  2021203/הצעה מס'  .2

אי עמידה בלוחות הזמנים לייצור תפאורה ,  הספק "ג'ילייט הפקות והגברה בע"מ" בדברהודעת בעקבות 

מחלקת תרבות פנתה לשם קבלת הצעות מחיר לייצור תפאורה לספקים הבאים : שמעון אהרוני, זברה תפאורות, 

 מוטי עמר .  –ל ודודי , סדנת תיאטרון מיכ -ארגונית, בית מלאכה

 שמעון אהרוני. הספקים אשר נענו להצעה : 

 מפרט:

 .רות מילר מעצבת  , תיאטרון רמלה, מפרט טכני "חיזו בטטה"

 בהיכל התרבות רמלה בתיאום כל הגורמים. 15.12.2021-יערך בתאריך ה)הקמה( .המונטאז' 1

 חדשים וסוג א', מכוסים בחומר מעקב בעירה..כל חומרי הגלם שבית המלאכה משתמש יהיו 2

 .כל עבודות הצבע והטקסטורה בנוכחות המעצבת או לאחר אישור דוגמא.3

אין התוכניות מהוות אישור בטיחותי. יש לקבל אישור בטיחות במידת הצורך ממונה בטיחות/קונסטרוקטור  .4

  התיאטרון.          מטעם הקבלן או 
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 קוח של מנהל הייצור מטעם התיאטרון.העבודה תתבצע תחת פי  .5

 

 

 

 ל הלן טבלת השוואות מחיר : 

 שמעון אהרוני כמות אלמנט סעיף

מחיר ליחידה 
 לפני מע"מ

סה"כ מחיר 
 לפני מע"מ

 12*6.5רצפת ברזנט   .1
 מ'

1 - 0 

 0 - 8 רגלי סגירה 8 אופציה:  .2

מסך אחורי  אופציה:  .3
 מ' 13*7מודפס 

1 - 0 

 25,000 25,000 1 ישר משופעפודיום   .4

 A 1 4,000 4,000גרם מדרגות   .5

 E 1 4,500 4,500גרם מדרגות   .6

 6,000 1,200 5 עמודי בטון 5  .7

 B 1 6,300 6,300תריסים   .8

 D 1 3,800 3,800תריסים   .9

 C 1 1,500 1,500קורה   .10

 0 - 1 כדור דיסקו  .11

 0 - 2 120גופי פלורסנט   2  .12

 2,000 500 4 ארגזי עץ  אופציה:  .13

ארגזי     אופציה:  .14
 אחסון אביזרים

3 1,500 4,500 

 2,200 2,200 1 בגדיםארון   אופציה:  .15
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 500 - 1 חיזוק רהיטים  .16

 5,000 2,500 2 עגלות תפאורה  .17

 2,000 2,000 1 הובלה והתקנה  .18

 67,300 סה"כ 

 11,441 מע"מ

 78,741 סה"כ כולל

 

 

 

 

  כולל מע"מ.₪  78,741שמעון אהרוני ע"ס  ההתקשרות עםמחלקת תרבות מבקשת לאשר 

1825100751  פיס-טרוןאתי  -מקור תקציבי  

 (2) נספח מס' 

 

 המלצות  הועדה:

 

  ביטול החלטה  -להצגה נוסעת תיאטרון רמלה  ייצור תפאורה  -  319/2021הצעה מס'  .1

מנהל מחלקת תרבות , העובדה כי הספק אינו יכול לבצע את העבודה תוך לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

לבטל החלטה עמידה בלוחות הזמנים, הועדה מאשרת המלצת מנהל מח' תרבות וממליצה בפני ראש העיר 

כולל מע"מ. ₪  99,216בע"מ ע"ס  ג'ילייט הפקות והגברה וההתקשרות עם   

 

 להצגה נוסעת תיאטרון רמלה  ייצור תפאורה  -  320/2021הצעה מס'  .2

מנהל מחלקת תרבות , הצורך הדחוף בשל לוחות הזמנים , הועדה מאשרת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

כולל ₪  78,741שמעון אהרוני ע"ס  המלצת מח' תרבות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

  מע"מ.

 

 
 רוזה עללאל                                  עו"ד שלי ביטון                               רונן עזריה                    

 מנכ"ל העירייה            ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  גזברית  העירייה                
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 החלטות ראש העיר:
 
 

  ביטול החלטה  -להצגה נוסעת תיאטרון רמלה  ייצור תפאורה  -  319/2021הצעה מס'  .1

₪  99,216בע"מ ע"ס  ג'ילייט הפקות והגברה לבטל החלטה וההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ. 

 

 להצגה נוסעת תיאטרון רמלה  ייצור תפאורה  -  320/2021הצעה מס'  .2

  כולל מע"מ.₪  78,741שמעון אהרוני ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם 

 

 
 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


